BIP Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Druk nr URN/9/1 do KARTY USŁUG nr URN/9

………..…………………………….
miejscowość i data

WNIOSEK O
WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Miejsce na pieczęć Urzędu

BURMISTRZ
DRAWSKA POMORSKIEGO
UL. Gen. W. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

A

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY A

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji / pieczęć

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica/Plac *

Nr domu

B

Nr lokalu

DANE Identyfikacyjne pełnomocnika A

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji / pieczęć

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica/Plac *

Nr domu

Nr lokalu

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. , Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami)

WNOSZĘ O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
C

DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI ** A

Rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

Drawsko Pomorskie

Ulica /Plac *

Nr działki

Arkusz mapy

Nr.

Obręb

Nr działki

Arkusz mapy

Obręb

Nr. Lokalu

D

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI A

1. Zaopatrzenie w wodę, energię
3

bytowo - gospodarczych
Woda do celów technologicznych
przeciwpożarowych
Moc zapotrzebowania
Ciepło

[m /h] /[l/s]*
3
[m /h] /[l/s]*
3
[m /h] /[l/s]*
[kW]
[kW]
[kW]
3
[kW]/[m /h]*
3
[kW]/[m /h]*

własne
ZKC

Źródło ciepła

Bytowo – gospodarczy
grzewczy
2. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej
Gaz ziemny
Opisać

3. Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków
Opisać

4. Sposób unieszkodliwiania odpadów
Opisać

5. Określenie planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu (w
tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów, obsługa komunikacyjna, parking). Dla inwestycji liniowych
podać charakterystyczne parametry, średnicę, długość, głębokość posadowienia

- nie wypełniać w przypadku dołączenia do wniosku kompletnego opracowania zawierającego część graficzną i opisową charakterystyki inwestycji)
Opisać ( wielość powierzchni zabudowy w m 2, liczbę kondygnacji nadziemnych (podziemnych), przybliżoną wysokość od okapu w m, rodzaj dachu (płaski,
dwuspadowy, wielospadowy), kąt nachylenia połaci dachu)

6. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz charakteryzujące jej wpływ na środowisko
Opisać

E

OPŁATA SKARBOWA
(wypełnia wnioskodawca zaznaczając właściwe kwadraty jeżeli dotyczy pola oznaczone kolorem szary wypełnia pracownik

) A

nie podlega

art. 2 ust. 1 pkt 2

budownictwo mieszkaniowe (w tym urządzenia i budowle z nim związane)



zwolnione

art.7

pkt 2

jednostki budżetowe



pkt 3

jednostki samorządu terytorialnego



inne przypadki przewidziane ustawą art……..
należna

kwota

pobrana

pełnomocnictwo

17zł.

wniosek

107 zł.

suma

......................




dopłata

zwrot

…………………
……………….. ………………... ……………….
……………….. ………………… ………………..

zweryfikowano wysokość
pobranej opłaty

………………………
podpis i pieczęć

potwierdzenie

Nr. pokwitowanie

Data wpływu

Przyjście opłaty

Podpis i pieczęć
osoby przyjmującej

………………………………………..
………………………………………..

………………
………………

………………
………………

dopłaty

wysokość opłaty zostanie zweryfikowana po opłaceniu dokumentu wg. przepisów ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. nr 225 poz.
1635)

F
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM *

[szt]

kopię mapy zasadniczej z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem , ***

3

opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna)
wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej lub braku miejsc w części C,
pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy
w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „ opis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru
Sądowego,
dowód zapłaty opłaty skarbowej
wypis z rejestru gruntów działki na której będzie realizowana inwestycyjna oraz wypis z rejestru gruntów
umowy – zezwolenia właściciela terenu na którym będzie realizowana inwestycja – dotyczy wnioskodawcy, który nie jest
właścicielem działki
raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

______________________________

podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej

Wszystkie pola wniosku musza być wypełnione , w przypadku informacji, które nie dotyczą planowanej inwestycji należy wpisać
– NIE DOTYCZY

*

niepotrzebne skreślić

**

w przypadku inwestycji liniowej należy podawać nazwy ulic oraz dołączyć wykaz działek, przez które inwestycja przebiega

***

kopia mapy zasadniczej, w skali 1:500, z zasobu Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru powinna obejmować teren, którego wniosek
dotyczy oraz obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, w przypadku inwestycji liniowej dopuszczalna skala map 1:1000 lub
1:2000

